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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua transita em Libra desde as 03h02 da madrugada e produz 

um estado de espírito de entendimento e de gentileza entre as pessoas. Atitudes diplomáticas e equilibradas pode-

rão resolver impasses e desfazer mal-entendidos. É mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas, quando 

a Lua está em Libra. Aqui, tudo deve ser muito equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada 

e racional. No fi nal da manhã a Lua na fase minguante ajuda a encerrar tudo que esteja pendente.
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A Lua entra em seu signo oposto 
e pode ter difi culdades diante de 
imprevistos e situações tensas. 
Determine objetivo siga em frente 
usando a intuição à noite para en-
contrar soluções. Se precisar faça um 
tratamento, não seja negligente com 
sua saúde. 89/589 – Branco.

Dúvidas devem ser resolvidas de 
maneira arejada evitando se deixar 
infl uenciar pela facilidade de ex-
pressão. Será aplaudido pelas ações 
precisas e pela sua ética que lhe trará 
os resultados esperados. Dê carinho e 
atenção, para receber o mesmo afeto 
da pessoa que ama. 72/372 – Azul.

A Lua em Libra dá um estado de 
espírito de entendimento e de 
gentileza entre as pessoas. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-en-
tendidos. Aumentam suas responsa-
bilidades nas uniões e sociedades, 
mesmo afetivas. 66/466 – Amarelo.

Procure trabalhar mostrando con-
fi ança em seus parceiros e demonstre 
seus sentimentos às pessoas nesta 
metade de semana. Colabore com 
colegas e evidencie sua competência 
no trabalho. Não se sinta abando-
nada por afastamento passageiro 
de alguém, logo alguém voltará. 
78/578 – Verde.

Precisa manter a harmonia da mente 
e do corpo. Ficar atento ao que se 
passa ao seu redor é importante, em 
todos os setores de sua vida. Fará 
contatos que serão decisivos neste 
fi nal de ano. Use sua imaginação 
e seja uma pessoa criativa nesta 
semana. 44/344 – Amarelo.

A Lua minguante pode aumentar a 
tensão e provocar algum nervosismo 
diante de imprevistos. Viva intensa-
mente as fortes emoções que um 
grande amor desperta neste fi nal 
de ano. Conviva mais com amigos e 
demonstre o que sente por alguém 
especial abertamente, sem rodeios. 
11/411 – Verde.

O contato próximo com as pessoas 
facilita a comunicação pela manhã. 
Não faça apenas o que tem que 
ser feito, empenhe-se mais do que 
nunca e encerre situações. No amor 
irá sentir-se atraído por alguém de 
uma forma bem mais emocional e 
profunda. 62/462 – Escuras.

O fi nal da tarde dará uma boa dose de 
intuição e inspiração para resolver 
problemas. É mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas, 
quando a Lua está em Libra, tudo 
fi ca muito equilibrado.  Deverá 
encontrar solução nos assuntos 
pendentes nos primeiros dias do 
novo ano. 43/543 – Branco.

É mais fácil contarmos com a cola-
boração das pessoas, quando a Lua 
está em Libra. Precisa se conforma 
com o que tem e reconhecer o valor 
de cada coisa. Com a Lua em Libra as 
suas emoções se tornam mais fortes 
e aumenta atitudes visando soluções. 
22/322 – Cinza.

Reveja suas atitudes nas relações 
e afeições e cuide da beleza, moda, 
estética e lazer. Deverá traçar novas 
metas ou realizar antigos projetos. 
Procure cuidar mais do lado espi-
ritual, rezando e meditando mais 
nesta fase antes do aniversário, 
evitando baladas e agitações sociais. 
98/498 – Azul.

Evite comentar sua vida intima 
com outras pessoas, seja discreto 
ao falar sobre seus planos. Trate 
seus familiares com mais atenção 
e carinho, pois irá precisar muito 
deles. Com a Lua minguando em 
Libra pode encerrar tudo que esteja 
pendente. 55/455 – Verde.

Haverá uma boa iniciativa desde cedo 
de manhã com a Lua em Libra. Fale o 
que pensa e sente as pessoas intimas. 
É necessário voltar ao aspecto mais 
emocional na relação familiar. Pre-
pare-se para surpresas nestes dias, 
antes mesmo do fi nal desta primeira 
semana do ano. 21/921 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 11 de Dezembro de 2017. Dia de São Dâmaso I, São Hu-
golino Magalotti, São Pedro de Sena, São Sabino, e Dia do Anjo Mihael, 
cuja virtude é a harmonia. Dia do Agrimensor, Dia do Tango, Dia do 

Arquiteto, Dia do Engenheiro, e Dia do Agrônomo. Hoje aniversaria 
a atriz Elisângela do Amaral que faz 63 anos, o cantor Jermaine Jackson 
nascido também em 1954 e o ator Tuca Andrada que faz 53 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau tem personalidade dinâmica, aven-
tureira e despreocupada o que o torna uma pessoa otimista e cheia de 
energia. Por ser empreendedor e espontâneo, em qualquer situação 
difícil que passe na vida, sabe que tem o poder de triunfar sobre as 
adversidades. Gostam de passeios, viagens e é apaixonado pelo amor. 
Tem pressentimentos e inspirações, até mesmo em sonho, indicando o 
que lhe acontecerá. Alcança harmonia e felicidade no casamento e tem 
sempre bons amigos à sua volta. No lado negativo precisa ter cuidado 
com a tendência a inconstância e o ciúme.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no 
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, 
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e 
que seus desejos se tornarão realidade. Números de 
sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Controlar o seu ciúme exagerado: Pegue sete 
rosas vermelhas, três velas amarelas, um prato branco 
novo e mel. Acenda as velas em forma de triângulo. 
Coloque o prato com as rosas vermelhas no meio 
das velas e ponha um pouco de mel em cima. Em 
seguida, reze três vezes o Pai Nosso, ajoelhado perto 
das velas. No dia seguinte leve esta simpatia para a 
beira da água e deixe lá.
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O formato
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(?) Gay 
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o maior
evento do
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mundo

O refugo
social
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automotivo por onde
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DIP
CRACOLANDIA

GLADIADORES
ALLEVDI

ASSEDIOMORAL
IONDAADO
CALDOTIE

GONORREIAC
SOOIARCO
EOSCARCIN

MURALOGAMT
OVALUSADA
PARADALEGO

ENDORICT
FUÇARDALIA

SOLAVANCOS

3/ola — tie. 4/lego. 5/décio — fuçar — mural. 9/cilindros. 10/conta-gotas — solavancos.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Em alguns cam-
pos da arte, o “real” 
é estudado num 
território estético 
próprio. Foi o inte-
resse por esta inves-
tigação que levou a 
Cia Fragmento de 
Dança a sua nova 
montagem Eu Ou-
tro. A coreógrafa 
e diretora da Cia 
Fragmento de Dan-
ça, Vanessa Macedo, 
conta que criou um 
grupo de pesquisa que envolveu artistas das 
mais diversas linguagens para aprofundar 
questões relacionadas à autobiografi a como 
abordagem para construção cênica em dança. 
Para a construção deste espetáculo foram 
vários procedimentos, todos com o intuito 
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A cantora Ziza Fernandes  
inicia na casa a turnê do EP 
Leve. Depois de viajar pelo 
Brasil e exterior com o show 
“Segredos”, com um repertó-
rio que revisitou sua carreira, 
a paranaense apresenta seu 
novo trabalho em MPB, sem 
abandonar as raízes religio-
sas que pautam as letras de 
suas canções.

Serviço: Theatro NET São Paulo 
(Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 
360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Terça (12) 
às 21h. Ingresso: R$ 120.

O cantor Daniel leva um repertório diversifi cado que 
faz um passeio por sua trajetória na música. Com nova 
sonoridade para seu espetáculo ele traz arranjos que 
enaltecem alguns grandes sucessos de João Paulo e 
Daniel selecionados para estas apresentações, como “Só 
dá você na minha vida” e “Hoje eu sei”. Já dos álbuns em 
carreira solo o destaque fi ca com “Adoro Amar você”, 
“Declaração de amor” e “Os Amantes”.

Serviço: Teatro do Cenforpe, Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201 (Km 20,7 
da Via Anchieta), Planalto, São Bernardo do Campo, tel. 2786-4429. Sábado (16) 
às 21h. Ingresso: R$ 150.

Tem iê-iê-iê, canções 
românticas, clássicos, 
enfi m, emoções 
além do horizonte 
estão na construção 
da coreografi a “As 
Canções que Você 
Dançou pra Mim”

Alex Neoral se inspira 
na obra do rei Roberto 
Carlos para criar a mon-

tagem que visita as décadas de 
1960, 1970, 1980 e 1990 através 
de muito movimento. Mais de 
70 trechos das composições, 
sempre na voz do próprio Ro-
berto em suas versões originais 
em clássicos dos anos 1960 a 
1980 compõem As Canções 
que Você Dançou pra Mim. 
Para Alex o desafi o é duplo: 
mergulhar na obra de um ar-
tista tão popular, tão presente 
no cotidiano dos brasileiros, 
e colocar tal obra em diálogo 
com uma arte abstrata como 
a dança. Para completar o 
universo de referências à obra 
de Roberto Carlos, As Canções 

Cena do espetaculo de dança “As Canções que Você Dançou pra Mim”.

Dança romântica 
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que Você Dançou pra Mim traz 
fi gurinos em tons de azul, que 
fazem alusão aos modelos e 
cortes das décadas de 1960 a 
1980, com toques contempo-

râneos. Fazem parte do elenco 
da Focus Cia. De Dança: Alex 
Neoral, Carolina de Sá, Cosme 
Gregory, Gabriela Mattos, Jés-
sica Fadul, José Villaça, Marcio 

Jahú e Roberta Bussoni.

Serviço: Centro Cultural Municipal Olido, 
Av. São João 473, Centro. De quinta (14) a 
sábado (16) às 20h e domingo (17) às 19h. 
Entrada franca.

Música SertanejaMúsica Sertaneja

Dê um tempo
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.... Que a manhã chega todos os dias; o 
nascer do sol não falha, nem o pôr-do-sol. Dê um tempo. É 
tudo que é necessário. Simplesmente dê um tempo. Não tente 
apressar o rio. Os ciclos da vida se apresentam, se completam, 
e aplainam todas as rotas e terrenos. Tente não ser capturado 
pelo quadro atual. Observe, de preferência, o Grande Quadro. 
Lá sua paz será encontrada. Os ciclos compensarão este mo-
mento, se você permitir, e até isso passará.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

MPB“Eu Outro”
de perceber como 
arte e vida dizem 
uma sobre a outra e 
como memórias que 
nos constituem não 
são propriedades 
privadas. A visita à 
casa dos avós que já 
não lhes pertence 
mais, o afastamento 
das redes sociais, a 
revelação de expe-
riências traumáticas 
do corpo, tudo quer 
estar visceral para 

existir nesse tempo do agora. Com Chico Rosa, 
Daniela Moraes, Diego Hazan, Maitê Molnar, 
Rafael Sertori e Vanessa Macedo 

Serviço: Complexo Cultural Funarte São Paulo, Al. Nothmann, 
1052, Campos, tel. 3662-5177. De quinta a sábado às 21h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 23/12. 

Cena de “Eu Outro”, da cia. Fragmento de dança. 
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